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Amendement 1
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Ontwerpresolutie
Visum 3

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien artikelen 24, 227, 258 en 260 van 
het VWEU,

– gezien artikelen 24, 227, 228, 258 en 260 
van het VWEU,

Or. en

Amendement 2
Rainer Wieland

Ontwerpresolutie
Overweging A (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat met de 
inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie
juridisch bindend is geworden;

Or. de

Amendement 3
Nikolaos Salavrakos

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement
A. overwegende dat het recht van burgers 
om een verzoekschrift in te dienen bij het 
Europees Parlement vastgelegd is in het 
Verdrag sinds de inwerkingtreding van het 
Verdrag van Maastricht op 1 november 
1993;

A. overwegende dat het recht van burgers 
om een verzoekschrift in te dienen bij het 
Europees Parlement vastgelegd is in het 
Verdrag sinds de inwerkingtreding van het 
Verdrag van Maastricht op 1 november 
1993 teneinde dit te kunnen waarborgen;
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Or. el

Amendement 4
Rainer Wieland

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het recht van burgers 
om een verzoekschrift in te dienen bij het 
Europees Parlement vastgelegd is in het 
Verdrag sinds de inwerkingtreding van het 
Verdrag van Maastricht op 1 november 
1993;

A. overwegende dat het recht van burgers 
om een verzoekschrift in te dienen bij het 
Europees Parlement reeds vastgelegd is in 
het Verdrag sinds de inwerkingtreding van 
het Verdrag van Maastricht op 1 november 
1993;

Or. de

Amendement 5
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat - volgens Protocol 30 
bij het Verdrag - het Handvest van de 
grondrechten juridisch bindend is 
geworden met de inwerkingtreding van het 
Verdrag van Lissabon op 1 december 
2009; overwegende dat het Verdrag van 
Lissabon tevens de rechtsgrondslag 
vaststelt voor de toetreding van de EU tot 
het Europees Verdrag tot bescherming van 
de rechten van de mens en voor het 
Europees burgerinitiatief;

B. overwegende dat - volgens Protocol 30 
bij het Verdrag - het Handvest van de 
grondrechten juridisch bindend is 
geworden met de inwerkingtreding van het 
Verdrag van Lissabon op 1 december 
2009; overwegende dat het Verdrag van 
Lissabon tevens de rechtsgrondslag 
vaststelt voor de toetreding van de EU tot 
het Europees Verdrag tot bescherming van 
de rechten van de mens alsook voor de 
invoering van het allereerste instrument 
voor directe democratie op Europees 
niveau: het Europees burgerinitiatief;

Or. de
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Amendement 6
Rainer Wieland

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat - volgens Protocol 30 
bij het Verdrag - het Handvest van de 
grondrechten juridisch bindend is 
geworden met de inwerkingtreding van 
het Verdrag van Lissabon op 1 december 
2009; overwegende dat het Verdrag van 
Lissabon tevens de rechtsgrondslag 
vaststelt voor de toetreding van de EU tot 
het Europees Verdrag tot bescherming van 
de rechten van de mens en voor het 
Europees burgerinitiatief;

B. overwegende dat het Verdrag van 
Lissabon tevens de rechtsgrondslag 
vaststelt voor de toetreding van de EU tot 
het Europees Verdrag tot bescherming van 
de rechten van de mens en voor het 
Europees burgerinitiatief;

Or. de

Amendement 7
Kinga Göncz

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de Verordening over 
het Europees burgerinitiatief3 op 1 april 
2012 van kracht wordt en dat het Parlement 
verantwoordelijk is voor het organiseren 
van openbare hoorzittingen voor 
succesvolle initiatieven waarvoor meer dan 
een miljoen handtekeningen uit minstens 
zeven lidstaten verzameld werden;

C. overwegende dat de Verordening over 
het Europees burgerinitiatief3 op 1 april 
2012 van kracht is geworden en dat het 
Parlement verantwoordelijk is voor het 
organiseren van openbare hoorzittingen 
voor succesvolle initiatieven waarvoor 
meer dan een miljoen handtekeningen uit 
minstens zeven lidstaten verzameld 
werden;

Or. en

Amendement 8
Kinga Göncz
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Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de Commissie 
verzoekschriften de plicht heeft om haar 
rol voortdurend te beoordelen en waar 
mogelijk te verbeteren, in het bijzonder ten 
aanzien van de ontwikkeling van 
democratische beginselen, en overwegende 
dat de commissie in dagelijkse activiteiten 
nauw samenwerkt met de Commissie, die 
optreedt als "hoedster van de Verdragen"
die de rol bepalen van de Commissie en 
verhinderen dat zij ingrijpt in 
aangelegenheden die niet onder de 
wetgeving van de EU vallen;

D. overwegende dat de Commissie 
verzoekschriften de plicht heeft om haar 
rol voortdurend te beoordelen en waar 
mogelijk te verbeteren, in het bijzonder ten 
aanzien van de ontwikkeling van 
democratische beginselen, en overwegende 
dat de commissie in dagelijkse activiteiten 
nauw samenwerkt met de Commissie, die 
ervoor moet zorgen dat de volledige 
wetgeving van de EU naar letter en geest 
wordt nageleefd door de lidstaten;

Or. en

Amendement 9
Willy Meyer

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de Commissie 
verzoekschriften de plicht heeft om haar 
rol voortdurend te beoordelen en waar 
mogelijk te verbeteren, in het bijzonder ten 
aanzien van de ontwikkeling van 
democratische beginselen, en overwegende 
dat de commissie in dagelijkse activiteiten 
nauw samenwerkt met de Commissie, die 
optreedt als "hoedster van de Verdragen"
die de rol bepalen van de Commissie en 
verhinderen dat zij ingrijpt in 
aangelegenheden die niet onder de 
wetgeving van de EU vallen;

D. overwegende dat de Commissie 
verzoekschriften de plicht heeft om haar 
rol voortdurend te beoordelen en waar 
mogelijk te verbeteren, in het bijzonder ten 
aanzien van de ontwikkeling van 
democratische beginselen, en overwegende 
dat de commissie in dagelijkse activiteiten 
nauw samenwerkt met de Commissie, die 
optreedt als "hoedster van de Verdragen"
die de rol bepalen van de Commissie en 
verhinderen dat zij ingrijpt in 
aangelegenheden die niet onder de 
wetgeving van de EU vallen; tevens 
overwegende dat de Commissie
verzoekschriften nauw samenwerkt met de 
Europese Ombudsman, met andere 
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commissies van het Europees Parlement, 
met uiteenlopende Europese organen, 
agentschappen en netwerken, alsook met 
de lidstaten;

Or. es

Amendement 10
Michael Cashman
Victor Boştinaru
namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de Commissie 
verzoekschriften de plicht heeft om haar 
rol voortdurend te beoordelen en waar 
mogelijk te verbeteren, in het bijzonder ten 
aanzien van de ontwikkeling van 
democratische beginselen, en overwegende 
dat de commissie in dagelijkse activiteiten 
nauw samenwerkt met de Commissie, die 
optreedt als "hoedster van de Verdragen"
die de rol bepalen van de Commissie en 
verhinderen dat zij ingrijpt in 
aangelegenheden die niet onder de 
wetgeving van de EU vallen;

D. overwegende dat de Commissie 
verzoekschriften de plicht heeft om haar 
rol voortdurend te beoordelen en waar 
mogelijk te verbeteren, in het bijzonder ten 
aanzien van de ontwikkeling van 
democratische beginselen, het betrekken 
van de burgers bij het 
besluitvormingsproces van de EU en het 
verbeteren van de transparantie en de 
verantwoordingsplicht, en overwegende 
dat de commissie in dagelijkse activiteiten 
nauw samenwerkt met de Commissie, die 
optreedt als "hoedster van de Verdragen"
die de rol bepalen van de Commissie en 
verhinderen dat zij ingrijpt in 
aangelegenheden die niet onder de 
wetgeving van de EU vallen;

Or. en

Amendement 11
Rainer Wieland

Ontwerpresolutie
Overweging D
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Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de Commissie 
verzoekschriften de plicht heeft om haar 
rol voortdurend te beoordelen en waar 
mogelijk te verbeteren, in het bijzonder ten 
aanzien van de ontwikkeling van 
democratische beginselen, en overwegende 
dat de commissie in dagelijkse activiteiten 
nauw samenwerkt met de Commissie, die 
optreedt als "hoedster van de Verdragen"
die de rol bepalen van de Commissie en 
verhinderen dat zij ingrijpt in 
aangelegenheden die niet onder de 
wetgeving van de EU vallen;

D. overwegende dat de Commissie 
verzoekschriften de plicht heeft om haar 
rol voortdurend te beoordelen en waar 
mogelijk te verbeteren, in het bijzonder ten 
aanzien van de ontwikkeling van 
democratische beginselen, en overwegende 
dat de commissie in dagelijkse activiteiten 
nauw samenwerkt met de Commissie, die 
optreedt als "hoedster van de Verdragen";

Or. de

Amendement 12
Nikolaos Salavrakos

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. is ingenomen met het feit dat via 
het webportaal "Uw rechten in de EU" 
één loket is gecreëerd voor de burgers die 
inlichtingen wensen of een verzoekschrift 
of klacht willen indienen;

Or. el

Amendement 13
Rainer Wieland

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

D bis. is ingenomen met de uitspraak van 
het Hof van Justitie van de Europese Unie 
met betrekking tot de uitlegging van 
artikel 51 van het Handvest van de 
grondrechten, waarin wordt gesteld dat de 
instanties van de lidstaten gebonden zijn 
aan het Europees voorrangsrecht, zelfs 
indien zij middels nationale wetgeving 
beogen beperkingen op te leggen aan de 
door het VWEU gewaarborgde 
fundamentele vrijheden;

Or. de

Amendement 14
Kinga Göncz

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat Europese burgers en 
inwoners de legitieme verwachting 
koesteren dat er voor de kwesties die zij 
aankaarten bij de Commissie 
verzoekschriften een oplossing bestaat in 
het rechtskader van de Europese Unie, 
waartoe zij zich wenden om hun 
natuurlijke omgeving, gezondheid, vrij 
verkeer, waardigheid en grondrechten te 
verdedigen;

E. overwegende dat Europese burgers en 
inwoners de legitieme verwachting 
koesteren dat er voor de kwesties die zij 
aankaarten bij de Commissie 
verzoekschriften een oplossing bestaat in 
het rechtskader van de Europese Unie, 
waartoe zij zich wenden om hun 
natuurlijke omgeving, gezondheid, vrij 
verkeer, waardigheid en grondrechten en 
vrijheden te verdedigen;

Or. en

Amendement 15
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Overweging E
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Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat Europese burgers en 
inwoners de legitieme verwachting 
koesteren dat er voor de kwesties die zij 
aankaarten bij de Commissie 
verzoekschriften een oplossing bestaat in 
het rechtskader van de Europese Unie, 
waartoe zij zich wenden om hun 
natuurlijke omgeving, gezondheid, vrij 
verkeer, waardigheid en grondrechten te 
verdedigen;

E. overwegende dat Europese burgers en 
inwoners de legitieme verwachting 
koesteren dat er voor de kwesties die zij 
aankaarten bij de Commissie 
verzoekschriften binnen een redelijk 
tijdsbestek een oplossing gevonden kan 
worden in het rechtskader van de Europese 
Unie, waartoe zij zich wenden om hun 
natuurlijke omgeving, gezondheid, vrij 
verkeer, waardigheid en grondrechten te 
verdedigen;

Or. de

Amendement 16
Rainer Wieland

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat Europese burgers en 
inwoners de legitieme verwachting 
koesteren dat er voor de kwesties die zij 
aankaarten bij de Commissie 
verzoekschriften een oplossing bestaat in 
het rechtskader van de Europese Unie, 
waartoe zij zich wenden om hun 
natuurlijke omgeving, gezondheid, vrij 
verkeer, waardigheid en grondrechten te 
verdedigen;

E. overwegende dat Europese burgers en 
inwoners de legitieme verwachting 
koesteren dat er voor de kwesties die zij 
aankaarten bij de Commissie 
verzoekschriften een oplossing bestaat in 
het rechtskader van de Europese Unie, 
waartoe zij zich wenden om hun rechten 
als Europees burger af te dwingen, met 
name om hun natuurlijke omgeving, 
gezondheid, vrij verkeer, waardigheid en 
grondrechten te verdedigen;

Or. de

Amendement 17
Nikolaos Salavrakos
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Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Ε bis. overwegende dat de Europese 
instellingen meer informatie dienen te 
verstrekken en zich transparanter moeten 
opstellen in hun betrekkingen met de 
Europese burger;

Or. el

Amendement 18
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het aantal 
inzendingen van burgers bij het Europees 
Parlement blijft toenemen en dat de 
Commissie verzoekschriften het 
belangrijkste contactpunt binnen het 
Europees Parlement dient te blijven voor 
vermeende inbreuken op individuele of 
collectieve rechten;

F. overwegende dat 998 verzoekschriften 
ontvankelijk werden verklaard en dat 649 
van die verzoekschriften naar de 
Commissie zijn gestuurd voor nader 
onderzoek in overeenstemming met de 
artikelen 258 en 260 van het Verdrag, en 
dat 416 verzoekschriften onontvankelijk 
werden verklaard;

Or. en

Amendement 19
Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het aantal inzendingen 
van burgers bij het Europees Parlement 
blijft toenemen en dat de Commissie 
verzoekschriften het belangrijkste 

F. overwegende dat het aantal inzendingen 
van verzoekschriften van burgers bij het 
Europees Parlement blijft toenemen en dat 
de Commissie verzoekschriften het 
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contactpunt binnen het Europees Parlement 
dient te blijven voor vermeende inbreuken 
op individuele of collectieve rechten;

belangrijkste contactpunt binnen het 
Europees Parlement dient te blijven voor 
door burgers vastgestelde vermeende 
inbreuken op individuele of collectieve 
rechten en voor gevallen van onjuiste
toepassing of tenuitvoerlegging van de 
EU-wetgeving;

Or. en

Amendement 20
Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het aantal inzendingen 
van burgers bij het Europees Parlement 
blijft toenemen en dat de Commissie 
verzoekschriften het belangrijkste 
contactpunt binnen het Europees Parlement 
dient te blijven voor vermeende inbreuken 
op individuele of collectieve rechten;

F. overwegende dat het aantal inzendingen 
van burgers bij het Europees Parlement 
blijft toenemen, dat 998 inzendingen 
ontvankelijk en 416 inzendingen 
onontvankelijk zijn verklaard, en dat de 
Commissie verzoekschriften het 
belangrijkste contactpunt binnen het 
Europees Parlement dient te blijven voor 
vermeende inbreuken op individuele of 
collectieve rechten;

Or. fr

Amendement 21
Willy Meyer

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de 
verzoekschriftenprocedure een aanvulling 
kan vormen op andere Europese 
instrumenten die de burger ter 
beschikking staan, zoals de mogelijkheid 
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om een klacht in te dienen bij de 
Europese Ombudsman of bij de Europese 
Commissie;

Or. es

Amendement 22
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat individuen en 
plaatselijke gemeenschappen, evenals 
vrijwilligersorganisaties en 
ondernemingen, goed geplaatst zijn om de 
doeltreffendheid van de Europese 
wetgeving die op hen van toepassing is te 
beoordelen en om mogelijke lacunes te 
melden die geanalyseerd moeten worden 
om een betere en beter vergelijkbare 
tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving in 
alle lidstate te verzekeren;

G. overwegende dat er in 2011 nog steeds 
een groot aantal verzoekschriften 
onontvankelijk werd verklaard, wat er 
opnieuw op wijst dat het Parlement meer 
inspanningen moet leveren om de burgers 
te informeren over de grenzen van het 
toepassingsgebied van het Parlement ten 
aanzien van het petitierecht; overwegende 
dat individuen en plaatselijke 
gemeenschappen, evenals 
vrijwilligersorganisaties en 
ondernemingen, goed geplaatst zijn om de 
doeltreffendheid van de Europese 
wetgeving die op hen van toepassing is te 
beoordelen en om mogelijke lacunes te 
melden die geanalyseerd moeten worden 
om een betere en beter vergelijkbare 
tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving in 
alle lidstaten te verzekeren;

Or. en

Amendement 23
Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Overweging G
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Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat individuen en 
plaatselijke gemeenschappen, evenals 
vrijwilligersorganisaties en 
ondernemingen, goed geplaatst zijn om de 
doeltreffendheid van de Europese 
wetgeving die op hen van toepassing is te 
beoordelen en om mogelijke lacunes te 
melden die geanalyseerd moeten worden 
om een betere en beter vergelijkbare 
tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving in 
alle lidstate te verzekeren;

G. overwegende dat individuen en 
plaatselijke gemeenschappen, evenals 
ngo's, vrijwilligersorganisaties, 
beroepsorganisaties en ondernemingen, 
goed geplaatst zijn om de doeltreffendheid 
van de Europese wetgeving die op hen van 
toepassing is te beoordelen en om 
mogelijke lacunes te melden die 
geanalyseerd moeten worden om een 
betere en beter vergelijkbare 
tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving in 
alle lidstaten te verzekeren;

Or. en

Amendement 24
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat individuen en 
plaatselijke gemeenschappen, evenals 
vrijwilligersorganisaties en 
ondernemingen, goed geplaatst zijn om de 
doeltreffendheid van de Europese 
wetgeving die op hen van toepassing is te
beoordelen en om mogelijke lacunes te
melden die geanalyseerd moeten worden 
om een betere en beter vergelijkbare 
tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving in 
alle lidstate te verzekeren;

G. overwegende dat ondanks de steeds 
talrijkere verzoekschriften individuen en 
plaatselijke gemeenschappen, evenals non-
gouvernementele vrijwilligersorganisaties 
en ondernemingen, nog steeds niet goed 
geplaatst zijn om de echte doeltreffendheid 
van de Europese wetgeving te beoordelen, 
ofschoon die op hen van toepassing is; 
overwegende dat er daarom andere 
middelen moeten worden gevonden om 
informatie te verstrekken over de invloed 
van de Europese wetgeving op het 
dagelijks leven van de burger, opdat deze 
doelgericht mogelijke lacunes melden kan
die geanalyseerd moeten worden om een 
betere en beter vergelijkbare 
tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving in 
alle lidstate te verzekeren;

Or. de
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Amendement 25
Rainer Wieland

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat individuen en 
plaatselijke gemeenschappen, evenals 
vrijwilligersorganisaties en 
ondernemingen, goed geplaatst zijn om de 
doeltreffendheid van de Europese 
wetgeving die op hen van toepassing is te 
beoordelen en om mogelijke lacunes te 
melden die geanalyseerd moeten worden 
om een betere en beter vergelijkbare 
tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving in 
alle lidstate te verzekeren;

G. overwegende dat individuen en 
plaatselijke gemeenschappen, evenals 
vrijwilligersorganisaties en 
ondernemingen, goed geplaatst zijn om de 
doeltreffendheid van de Europese 
wetgeving die op hen van toepassing is te 
beoordelen en om mogelijke lacunes te 
melden die geanalyseerd moeten worden 
om een betere, uniformere en beter 
vergelijkbare tenuitvoerlegging van de EU-
wetgeving in alle lidstate te verzekeren;

Or. de

Amendement 26
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat, met betrekking tot de 
statistische analyse in dit verslag, Duitse 
burgers het grootste aantal 
verzoekschriften blijven indienen, hoewel 
dat aantal verhoudingsgewijs gedaald is, 
gevolgd door Spaanse en Italiaanse 
indieners, en dat verzoekschriften die 
betrekking hebben op de EU in haar 
geheel talrijker waren dan 
verzoekschriften over individuele 
lidstaten;

H. overwegende dat, met betrekking tot de 
statistische analyse in dit verslag, Duitse 
burgers het grootste aantal 
verzoekschriften blijven indienen, hoewel 
dat aantal verhoudingsgewijs gedaald is, 
gevolgd door Spaanse en Italiaanse 
indieners;

Or. en
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Amendement 27
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat verzoekschriften 
waarin een vermeende schending van de 
grondrechten wordt aangekaart de lijst 
aanvoeren, voor verzoekschriften over het 
milieu en de interne markt, en 
overwegende dat het opvallend is dat het 
aantal verzoekschriften over economische 
en monetaire aangelegenheden sterk is 
toegenomen, wat samenhangt met een 
vergelijkbare toename van het aantal 
verzoekschriften waarin uiting wordt 
gegeven aan de acute zorgen van burgers, 
meestal over de huidige economische en 
financiële crisis;

I. overwegende dat het toepassingsgebied 
van het petitierecht waarop alle burgers 
en ingezetenen van de EU krachtens het 
Verdrag een beroep kunnen doen en de 
manier waarop dat recht wordt toegepast, 
verschillen van andere 
verhaalmogelijkheden waarop de burgers 
zich kunnen beroepen, zoals het indienen 
van een klacht bij de Commissie of de 
Ombudsman;

Or. en

Amendement 28
Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat verzoekschriften 
waarin een vermeende schending van de 
grondrechten wordt aangekaart de lijst 
aanvoeren, voor verzoekschriften over het
milieu en de interne markt, en 
overwegende dat het opvallend is dat het
aantal verzoekschriften over economische 
en monetaire aangelegenheden sterk is
toegenomen, wat samenhangt met een 
vergelijkbare toename van het aantal 
verzoekschriften waarin uiting wordt 

I. overwegende dat verzoekschriften 
waarin een vermeende schending van de 
grondrechten wordt aangekaart de lijst 
aanvoeren, wat duidelijk aangeeft dat veel 
Europese burgers zich zorgen maken over
dit onderwerp, aangezien de lidstaten de 
crisis steeds vaker als excuus gebruiken 
om de grondrechten links te laten liggen; 
ook het aantal verzoekschriften over 
economische en monetaire 
aangelegenheden is sterk toegenomen, wat 
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gegeven aan de acute zorgen van burgers, 
meestal over de huidige economische en 
financiële crisis;

samenhangt met een vergelijkbare toename 
van het aantal verzoekschriften over de 
huidige economische en financiële crisis;
het milieu en de interne markt blijven 
niettemin essentiële bekommernissen;

Or. fr

Amendement 29
Margrete Auken, Sandrine Bélier, Gerald Häfner, Keith Taylor

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de belangrijkste 
zorgpunten die betrekking hebben op het 
algemene thema milieu, de slechte en vaak 
misleidende toepassing van de richtlijn 
betreffende de milieueffectbeoordeling en 
van de kaderrichtlijn afval door de lidstaten 
en hun subnationale instellingen;

J. overwegende dat de slechte en vaak 
misleidende toepassing van de richtlijn 
betreffende de milieueffectbeoordeling en 
van de kaderrichtlijn afval door de lidstaten 
en hun subnationale instellingen 
belangrijke zorgpunten zijn die betrekking 
hebben op het algemene thema milieu;
overwegende dat in verzoekschriften 
inzake vermeende inbreuken op de Vogel-
en de Habitatrichtlijn vaak bezorgdheid 
geuit wordt over aanzienlijke 
biodiversiteitsverliezen ten gevolge van 
grote projecten die gepland zijn in Natura 
2000-gebieden en dat uit de 
verzoekschriften inzake het waterbeheer 
ernstige gevallen van verontreiniging 
naar voren zijn gekomen en bezorgdheid 
is geuit over de mogelijke gevolgen van 
bepaalde projecten voor de duurzaamheid 
en de kwaliteit van aquatische 
hulpbronnen; 

Or. en

Amendement 30
Victor Boştinaru
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Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. rekening houdende met het feit dat de 
richtlijn betreffende de 
milieueffectbeoordeling momenteel 
herzien wordt en dat het verslag van de 
Commissie verzoekschriften over 
afvalkwesties6 ernstige tekortkomingen aan 
het licht heeft gebracht in verschillende 
lidstaten;

K. rekening houdende met het feit dat de 
richtlijn betreffende de 
milieueffectbeoordeling momenteel 
herzien wordt en dat het verslag van de 
Commissie verzoekschriften over 
afvalkwesties6 ernstige tekortkomingen aan 
het licht heeft gebracht in verschillende 
lidstaten, dat de tenuitvoerlegging van 
deze richtlijn evenwel ontoereikend blijft 
en dat dit probleem niet kan worden 
opgelost met een herziening, maar wel 
met een doeltreffendere controle door de 
Europese Commissie;

Or. fr

Amendement 31
Carlos José Iturgaiz Angulo

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat het recht van Europese 
burgers en inwoners op hun wettelijk 
verkregen eigendom een kwestie blijft die 
voor duizenden mensen bijzonder 
belangrijk is, zoals blijft uit de 
verzoekschriften die nog steeds ontvangen 
worden over dit onderwerp, in het 
bijzonder over vermeend misbruik van dit 
recht in Spanje, waarover het Europees 
Parlement voorheen al een duidelijk 
standpunt heeft ingenomen7; en 
overwegende dat het onwaarschijnlijk is 
dat het vertrouwen in de woningenmarkt of 
het bankenstelsel hersteld kan worden als 
de bevoegde autoriteiten dit probleem niet 
oplossen;

L. overwegende dat het recht van Europese 
burgers en inwoners op hun wettelijk 
verkregen eigendom een kwestie blijft die 
voor duizenden mensen bijzonder 
belangrijk is, zoals blijkt uit de 
verzoekschriften die nog steeds ontvangen 
worden over dit onderwerp; en 
overwegende dat het onwaarschijnlijk is 
dat het vertrouwen in de woningenmarkt of 
het bankenstelsel hersteld kan worden als 
de bevoegde autoriteiten dit probleem niet 
oplossen;
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Or. es

Amendement 32
Michael Cashman

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat het recht van Europese 
burgers en inwoners op hun wettelijk 
verkregen eigendom een kwestie blijft die 
voor duizenden mensen bijzonder 
belangrijk is, zoals blijft uit de 
verzoekschriften die nog steeds ontvangen 
worden over dit onderwerp, in het 
bijzonder over vermeend misbruik van dit 
recht in Spanje, waarover het Europees 
Parlement voorheen al een duidelijk 
standpunt heeft ingenomen7; en 
overwegende dat het onwaarschijnlijk is 
dat het vertrouwen in de woningenmarkt of 
het bankenstelsel hersteld kan worden als 
de bevoegde autoriteiten dit probleem niet 
oplossen;

L. overwegende dat het recht van Europese 
burgers en inwoners op hun wettelijk 
verkregen eigendom een kwestie blijft die 
voor duizenden mensen bijzonder 
belangrijk is, zoals blijkt uit de 
verzoekschriften die nog steeds ontvangen 
worden over dit onderwerp, in het 
bijzonder over vermeend misbruik van dit 
recht in Spanje, waarover het Europees 
Parlement voorheen al een duidelijk 
standpunt heeft ingenomen7; en 
overwegende dat het onwaarschijnlijk is 
dat de Spaanse eigendomsrechten 
rechtszekerheid kunnen bieden of 
vertrouwen kunnen wekken en dat het 
vertrouwen van de economie in de 
woningenmarkt hersteld kan worden als de 
bevoegde autoriteiten dit probleem niet 
oplossen;

Or. en

Amendement 33
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat er in 2011 70 
verzoekschriften werden ingediend over de 
Spaanse Ley de Costas; en overwegende 
dat verzoekschriften over de Ley de Costas 

M. overwegende dat er in 2011 70 
verzoekschriften werden ingediend over de 
Spaanse Ley de Costas; en overwegende 
dat 51 verzoekschriften over de Ley de 
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in de volgende verhouding betrekking 
hadden op de verschillende Spaanse 
regio's: Valencia 23, Andalusië 11, 
Catalonië 10, Balearen en Canarische 
Eilanden elk 9, Asturië en Cantabrië elk 
3, Galicië en Baskenland elk 2 en Murcia 
1, waarbij 51 verzoekschriften van 
Spaanse burgers of groepen Spaanse 
burgers afkomstig waren; terwijl 10 
verzoekschriften afkomstig waren van 
burgers met een andere nationaliteit: 3 van 
verschillende nationaliteiten, 11 van Duitse 
burgers, 3 van Franse burgers, 2 van Britse 
burgers;

Costas van Spaanse burgers of groepen 
Spaanse burgers afkomstig waren; terwijl 
19 verzoekschriften afkomstig waren van 
burgers met een andere nationaliteit: 3 van 
verschillende nationaliteiten, 11 van Duitse 
burgers, 3 van Franse burgers, 2 van Britse 
burgers;

Or. en

Amendement 34
Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat er in 2011 70 
verzoekschriften werden ingediend over de 
Spaanse Ley de Costas; en overwegende 
dat verzoekschriften over de Ley de Costas 
in de volgende verhouding betrekking 
hadden op de verschillende Spaanse 
regio's: Valencia 23, Andalusië 11, 
Catalonië 10, Balearen en Canarische 
Eilanden elk 9, Asturië en Cantabrië elk 
3, Galicië en Baskenland elk 2 en Murcia 
1, waarbij 51 verzoekschriften van Spaanse 
burgers of groepen Spaanse burgers 
afkomstig waren; terwijl 10 
verzoekschriften afkomstig waren van 
burgers met een andere nationaliteit: 3 van 
verschillende nationaliteiten, 11 van Duitse 
burgers, 3 van Franse burgers, 2 van Britse 
burgers;

M. overwegende dat er in 2011 70 
verzoekschriften werden ingediend over de 
Spaanse Ley de Costas; waarbij 51 
verzoekschriften van Spaanse burgers of 
groepen Spaanse burgers afkomstig waren; 
terwijl 19 verzoekschriften afkomstig 
waren van burgers met een andere 
nationaliteit: 3 van verschillende 
nationaliteiten, 11 van Duitse burgers, 3 
van Franse burgers, 2 van Britse burgers;

Or. fr
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Amendement 35
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat de Commissie 
verzoekschriften in 2011 vergaderingen 
heeft belegd waar 47 van die
verzoekschriften werden besproken en
waarbij 7 indieners persoonlijk aanwezig 
waren;

N. overwegende dat de Commissie 
verzoekschriften in haar vorige 
jaarverslag aangaf dat zij de 
samenwerking met de Commissie en de 
Europese Ombudsman op het vlak van de 
behandeling van verzoekschriften en
klachten bijzonder op prijs stelde; 
overwegende dat de Commissie 
verzoekschriften de Europese Commissie 
meermaals verzocht heeft om op de 
hoogte te worden gehouden van de 
ontwikkelingen in hangende 
inbreukprocedures, een onderwerp dat 
eveneens aangekaart wordt in 
verzoekschriften;

Or. en

Amendement 36
Margrete Auken, Sandrine Bélier, Gerald Häfner, Keith Taylor

Ontwerpresolutie
Overweging N bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

N bis. overwegende dat in veel 
verzoekschriften beweerd wordt dat EU-
middelen verkeerd gebruikt of onterecht 
toegewezen worden en dat in andere 
verzoekschriften klachten worden geuit 
over vermeend wangedrag bij de EU-
administratie, zoals belangenvermenging 
binnen invloedrijke agentschappen, of de 
oproep tot veranderingen in het EU-
beleid, zoals het toelaten van ggo's of het 
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gebruik van kernenergie;

Or. en

Amendement 37
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat de tekortkomingen en 
problemen waarmee mensen te kampen 
hebben ten gevolge van de slechte werking 
van de interne markt, zoals aangegeven 
door de verzoekschriften, bevestigd 
worden door het Verslag over het EU-
burgerschap 20108, in het bijzonder op het 
vlak van het vrije verkeer van EU-burgers 
en hun gezinsleden, alsook op de 
problemen met de toegang tot 
socialezekerheidsrechten, de wederzijdse 
erkenning van opleidingen, de obstakels 
waar mensen met een handicap telkens 
weer tegenaan lopen, het familierecht en 
samenhangende gevallen, alsook met 
massa-uitzettingen op basis van etnische of 
nationale afkomst waar de Roma het 
slachtoffer van zijn;

O. overwegende dat de tekortkomingen en 
problemen waarmee mensen te kampen 
hebben ten gevolge van de slechte werking 
van de interne markt, zoals aangegeven 
door de verzoekschriften, bevestigd 
worden door het Verslag van de 
Commissie over het EU-burgerschap 
20108, in het bijzonder op het vlak van het 
vrije verkeer van EU-burgers en hun 
gezinsleden, alsook op de problemen met 
de toegang tot socialezekerheidsrechten, de 
wederzijdse erkenning van opleidingen, de 
obstakels waar mensen met een handicap 
telkens weer tegenaan lopen, het 
familierecht en samenhangende gevallen, 
alsook met massa-uitzettingen op basis van 
etnische of nationale afkomst waar de 
Roma het slachtoffer van zijn;

Or. en

Amendement 38
Michael Cashman
Victor Boştinaru
namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat de tekortkomingen en O. overwegende dat de tekortkomingen en 
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problemen waarmee mensen te kampen
hebben ten gevolge van de slechte werking 
van de interne markt, zoals aangegeven 
door de verzoekschriften, bevestigd 
worden door het Verslag over het EU-
burgerschap 20108, in het bijzonder op het 
vlak van het vrije verkeer van EU-burgers 
en hun gezinsleden, alsook op de 
problemen met de toegang tot 
socialezekerheidsrechten, de wederzijdse 
erkenning van opleidingen, de obstakels 
waar mensen met een handicap telkens 
weer tegenaan lopen, het familierecht en 
samenhangende gevallen, alsook met 
massa-uitzettingen op basis van etnische of 
nationale afkomst waar de Roma het 
slachtoffer van zijn;

problemen waarmee mensen te kampen 
hebben ten gevolge van de slechte werking 
van de interne markt, zoals aangegeven 
door de verzoekschriften, bevestigd 
worden door het Verslag over het EU-
burgerschap 20108, in het bijzonder op het 
vlak van het vrije verkeer van EU-burgers 
en hun gezinsleden, alsook op de 
problemen met de toegang tot 
socialezekerheidsrechten, de wederzijdse 
erkenning van opleidingen, de obstakels 
waar mensen met een handicap telkens 
weer tegenaan lopen, het familierecht en 
samenhangende gevallen, zoals de situatie 
van paren van hetzelfde geslacht en hun 
kinderen, alsook met massa-uitzettingen 
op basis van etnische of nationale afkomst 
waar de Roma het slachtoffer van zijn;

Or. en

Amendement 39
Nikolaos Salavrakos

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat de tekortkomingen en 
problemen waarmee mensen te kampen 
hebben ten gevolge van de slechte werking 
van de interne markt, zoals aangegeven 
door de verzoekschriften, bevestigd 
worden door het Verslag over het EU-
burgerschap 20108, in het bijzonder op het 
vlak van het vrije verkeer van EU-burgers 
en hun gezinsleden, alsook op de 
problemen met de toegang tot 
socialezekerheidsrechten, de wederzijdse 
erkenning van opleidingen, de obstakels 
waar mensen met een handicap telkens 
weer tegenaan lopen, het familierecht en 
samenhangende gevallen, alsook met
massa-uitzettingen op basis van etnische of 

O. overwegende dat de tekortkomingen en 
problemen waarmee mensen te kampen 
hebben ten gevolge van de slechte werking 
van de interne markt, zoals aangegeven 
door de verzoekschriften, bevestigd 
worden door het Verslag over het EU-
burgerschap 20108, in het bijzonder op het 
vlak van het vrije verkeer van EU-burgers 
en hun gezinsleden met een legale 
verblijfsstatus, alsook op dat van de 
problemen met de toegang tot 
socialezekerheidsrechten, de wederzijdse 
erkenning van opleidingen, de obstakels 
waar mensen met een handicap telkens 
weer tegenaan lopen, het familierecht en 
samenhangende gevallen, alsook massa-
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nationale afkomst waar de Roma het 
slachtoffer van zijn, evenals vraagstukken 
van dubbele belasting;

uitzettingen op basis van etnische of 
nationale afkomst waar de Roma het 
slachtoffer van zijn, evenals vraagstukken 
van dubbele belasting;

Or. el

Amendement 40
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Ontwerpresolutie
Overweging O bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

O bis. overwegende dat er in 2011 ook een 
groot aantal verzoekschriften werd 
ingediend door burgers die erop wezen dat 
het belangrijk is om onherroepelijke 
biodiversiteitsverliezen in Natura 2000-
gebieden tegen te gaan en de bescherming 
van de gebieden die in de Habitatrichtlijn 
zijn vastgelegd, te garanderen;

Or. en

Amendement 41
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Ontwerpresolutie
Overweging P

Ontwerpresolutie Amendement

P. rekening houdende met het feit dat de 
juridische dienst van het Europees 
Parlement ten aanzien van de 
werkingssfeer van de commissie, bevestigd 
heeft dat haar "...werkdomein ruimer kan 
zijn dan enkel de som van de 
bevoegdheden die door de Unie worden 
uitgeoefend";

Schrappen

Or. en
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Amendement 42
Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Overweging P

Ontwerpresolutie Amendement

P. rekening houdende met het feit dat de 
juridische dienst van het Europees 
Parlement ten aanzien van de 
werkingssfeer van de commissie, bevestigd 
heeft dat haar "...werkdomein ruimer kan 
zijn dan enkel de som van de 
bevoegdheden die door de Unie worden 
uitgeoefend";

Schrappen

Or. fr

Amendement 43
Carlos José Iturgaiz Angulo

Ontwerpresolutie
Overweging Q

Ontwerpresolutie Amendement

Q. overwegende dat het arrest van het EU-
Gerecht van 14 september 2011 in zaak T-
308/07 de klacht van de indiener 
(0095/2007) tegen de beslissing van de 
commissie om zijn verzoekschrift niet-
ontvankelijk te verklaren gegrond achtte en 
daarmee duidelijke criteria vastlegde voor 
het afhandelen van verzoekschriften die 
niet-ontvankelijk verklaard worden;

Q. overwegende dat het arrest van het EU-
Gerecht van 14 september 2011 in zaak T-
308/07 de klacht van de indiener 
(0095/2007) tegen de beslissing van de 
commissie om zijn verzoekschrift niet-
ontvankelijk te verklaren gegrond achtte;

Or. es

Amendement 44
Cristian Dan Preda, Peter Jahr
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Ontwerpresolutie
Overweging Q

Ontwerpresolutie Amendement

Q. overwegende dat het arrest van het EU-
Gerecht van 14 september 2011 in zaak T-
308/07 de klacht van de indiener 
(0095/2007) tegen de beslissing van de 
commissie om zijn verzoekschrift niet-
ontvankelijk te verklaren gegrond achtte en 
daarmee duidelijke criteria vastlegde voor 
het afhandelen van verzoekschriften die
niet-ontvankelijk verklaard worden;

Q. overwegende dat het arrest van het EU-
Gerecht van 14 september 2011 in zaak T-
308/07 de klacht van de indiener 
(0095/2007) tegen de beslissing van de 
commissie om zijn verzoekschrift niet-
ontvankelijk te verklaren gegrond achtte en 
daarmee de verplichting vastlegde voor het
Europees Parlement om zijn besluit om 
een verzoekschrift niet-ontvankelijk te 
verklaren, te motiveren;

Or. en

Amendement 45
Rainer Wieland

Ontwerpresolutie
Overweging Q

Ontwerpresolutie Amendement

Q. overwegende dat het arrest van het EU-
Gerecht van 14 september 2011 in zaak T-
308/07 de klacht van de indiener 
(0095/2007) tegen de beslissing van de 
commissie om zijn verzoekschrift niet-
ontvankelijk te verklaren gegrond achtte 
en daarmee duidelijke criteria vastlegde 
voor het afhandelen van verzoekschriften 
die niet-ontvankelijk verklaard worden;

Q. overwegende dat het arrest van het EU-
Gerecht van 14 september 2011 in zaak T-
308/07 duidelijk aantoont dat de 
procedurebesluiten van het Europees 
Parlement ten aanzien van 
verzoekschriften eveneens onderworpen 
zijn aan rechterlijke toetsing;

Or. de

Amendement 46
Rainer Wieland

Ontwerpresolutie
Overweging Q bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

Q bis. overwegende dat de 
doeltreffendheid van de werkzaamheden 
van de Commissie verzoekschriften in 
hoofdzaak een kwestie is van snelle en 
nauwgezette afhandeling en voor 
verbetering vatbaar is, met name door de 
tijd die gemoeid is met de afhandeling van 
de verzoekschriften te bekorten en de 
besluitvorming in verband met de 
verzoekschriften systematischer te 
organiseren;

Or. de

Amendement 47
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. bevestigt dat de Commissie 
verzoekschriften een sleutelrol speelt bij 
het vaststellen van buitengerechtelijke 
procedures voor burgers, bij het toetsen 
van de perceptie van de Europese Unie 
door de Europese bevolking en bij het 
weerspiegelen van de standpunten van de 
burgers ten aanzien van de vraag of de 
Europese wetgeving het verwachte 
resultaat oplevert en beantwoordt aan de
verwachtingen van de mensen in de Unie;

1. merkt op dat sommige van de in 2011 
ontvangen verzoekschriften nog steeds 
betrekking hadden op vermeende 
inbreuken op het EU-recht inzake milieu, 
justitie en de interne markt en op het 
Handvest van de Grondrechten, wat de 
standpunten van de burgers weerspiegelt 
ten aanzien van de vraag of de Europese 
wetgeving zoals zij door de lidstaten ten 
uitvoer wordt gelegd het verwachte 
resultaat oplevert en beantwoordt aan het
EU-recht;

Or. en

Amendement 48
Elena Băsescu
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. bevestigt dat de Commissie 
verzoekschriften een sleutelrol speelt bij 
het vaststellen van buitengerechtelijke 
procedures voor burgers, bij het toetsen 
van de perceptie van de Europese Unie 
door de Europese bevolking en bij het 
weerspiegelen van de standpunten van de 
burgers ten aanzien van de vraag of de 
Europese wetgeving het verwachte 
resultaat oplevert en beantwoordt aan de 
verwachtingen van de mensen in de Unie;

1. bevestigt dat de Commissie 
verzoekschriften een sleutelrol speelt bij 
het vaststellen van buitengerechtelijke 
procedures voor burgers, bij het toetsen 
van de perceptie van de Europese Unie 
door de Europese bevolking en bij het 
weerspiegelen van de standpunten van de 
burgers ten aanzien van de vraag of de 
Europese wetgeving correct ten uitvoer 
wordt gelegd en het verwachte resultaat 
oplevert en beantwoordt aan de 
verwachtingen van de mensen in de Unie;

Or. en

Amendement 49
Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. bevestigt dat de Commissie 
verzoekschriften een sleutelrol speelt bij 
het vaststellen van buitengerechtelijke 
procedures voor burgers, bij het toetsen 
van de perceptie van de Europese Unie 
door de Europese bevolking en bij het 
weerspiegelen van de standpunten van de 
burgers ten aanzien van de vraag of de 
Europese wetgeving het verwachte 
resultaat oplevert en beantwoordt aan de 
verwachtingen van de mensen in de Unie;

1. bevestigt dat de Commissie 
verzoekschriften een sleutelrol speelt bij 
het vaststellen van buitengerechtelijke 
procedures voor burgers, bij het toetsen 
van de manier waarop de Europese 
wetgeving door de lidstaten ten uitvoer 
wordt gelegd en van de perceptie van de 
Europese Unie door de Europese bevolking 
en bij het weerspiegelen van de 
standpunten van de burgers ten aanzien van 
de vraag of de Europese wetgeving het 
verwachte resultaat oplevert en 
beantwoordt aan de verwachtingen van de 
mensen in de Unie;

Or. fr
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Amendement 50
Rainer Wieland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. bevestigt dat de Commissie 
verzoekschriften een sleutelrol speelt bij 
het vaststellen van buitengerechtelijke 
procedures voor burgers, bij het toetsen 
van de perceptie van de Europese Unie 
door de Europese bevolking en bij het 
weerspiegelen van de standpunten van de 
burgers ten aanzien van de vraag of de 
Europese wetgeving het verwachte 
resultaat oplevert en beantwoordt aan de 
verwachtingen van de mensen in de Unie;

1. bevestigt dat de Commissie 
verzoekschriften een sleutelrol speelt bij 
het vaststellen van buitengerechtelijke 
procedures voor burgers en bij het toetsen 
van de perceptie van de Europese Unie 
door de Europese bevolking, waardoor 
kan worden vastgesteld in hoeverre de 
Europese wetgeving het verwachte 
resultaat oplevert en beantwoordt aan de 
verwachtingen van de mensen in de Unie;

Or. de

Amendement 51
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. merkt op dat er steeds meer 
verzoekschriften en andere inzendingen 
worden ingediend door burgers die 
verhaal of financiële genoegdoening 
zoeken met betrekking tot 
aangelegenheden die buiten de in artikel 
227 van het Verdrag en artikel 51 van het 
Handvest van de Grondrechten bepaalde 
bevoegdheden van de EU vallen, zoals 
verzoeken om de berekening van de 
nationale pensioenen te herzien, besluiten 
van nationale rechtbanken te herroepen, 
de grenzen van Europa te hertekenen, 
banken te dwingen om een persoonlijke 
lening te verstrekken enz.; schaart zich 
volledig achter de stappen die door de 
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verantwoordelijke Directoraten-generaal 
van het Parlement werden ondernomen 
om een oplossing te vinden voor het 
afhandelen van deze inzendingen, 
rekening houdende met de verplichtingen 
van het Parlement ten aanzien van zijn 
correspondentie met de burgers;

Or. en

Amendement 52
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is daarom van mening dat deze rol en 
verantwoordelijkheid het Parlement ertoe 
moeten aanzetten om nieuwe manieren te 
ontwikkelen om dit fundamentele aspect 
van het werk van het Parlement nieuw 
leven in te blazen, zowel wat de 
zichtbaarheid ervan betreft als wat het 
vermogen om kwesties die van belang zijn 
voor Europese burgers aan te kaarten in 
de plenaire zitting betreft, onder meer 
door haar bevoegdheid te versterken om 
getuigen op te roepen en om meer 
onafhankelijke onderzoeken naar de 
kwesties die door burgers worden 
aangekaart;

Schrappen

Or. en

Amendement 53
Michael Cashman
Victor Boştinaru
namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. is daarom van mening dat deze rol en 
verantwoordelijkheid het Parlement ertoe 
moeten aanzetten om nieuwe manieren te 
ontwikkelen om dit fundamentele aspect 
van het werk van het Parlement nieuw 
leven in te blazen, zowel wat de 
zichtbaarheid ervan betreft als wat het 
vermogen om kwesties die van belang zijn 
voor Europese burgers aan te kaarten in de 
plenaire zitting betreft, onder meer door 
haar bevoegdheid te versterken om 
getuigen op te roepen en om meer 
onafhankelijke onderzoeken naar de 
kwesties die door burgers worden 
aangekaart;

2. is daarom van mening dat deze rol en 
verantwoordelijkheid het Parlement ertoe 
moeten aanzetten om nieuwe manieren te 
ontwikkelen om dit fundamentele aspect 
van het werk van het Parlement nieuw 
leven in te blazen, zowel wat de 
zichtbaarheid, de verantwoordingsplicht 
en de transparantie ervan betreft als wat 
het vermogen om kwesties die van belang 
zijn voor Europese burgers aan te kaarten 
in de plenaire zitting betreft, onder meer 
door haar bevoegdheid te versterken om 
getuigen op te roepen en om meer 
onafhankelijke onderzoeken te voeren naar 
de kwesties die door burgers worden 
aangekaart;

Or. en

Amendement 54
Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is daarom van mening dat deze rol en 
verantwoordelijkheid het Parlement ertoe 
moeten aanzetten om nieuwe manieren te 
ontwikkelen om dit fundamentele aspect 
van het werk van het Parlement nieuw 
leven in te blazen, zowel wat de 
zichtbaarheid ervan betreft als wat het 
vermogen om kwesties die van belang zijn 
voor Europese burgers aan te kaarten in de 
plenaire zitting betreft, onder meer door 
haar bevoegdheid te versterken om 
getuigen op te roepen en om meer 
onafhankelijke onderzoeken naar de 
kwesties die door burgers worden 
aangekaart;

2. is daarom van mening dat deze rol en 
verantwoordelijkheid het Parlement ertoe 
moeten aanzetten om nieuwe manieren te 
ontwikkelen om dit fundamentele aspect 
van het werk van het Parlement nieuw 
leven in te blazen, zowel wat de 
zichtbaarheid en de efficiëntie ervan 
betreft als wat het vermogen om kwesties 
die van belang zijn voor Europese burgers 
aan te kaarten in de plenaire zitting betreft, 
onder meer door haar bevoegdheid te 
versterken om getuigen op te roepen en om 
meer onafhankelijke onderzoeken te 
voeren naar de kwesties die door burgers 
worden aangekaart;



PE489.586v01-00 32/60 AM\902727NL.doc

NL

Or. en

Amendement 55
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is daarom van mening dat deze rol en 
verantwoordelijkheid het Parlement ertoe 
moeten aanzetten om nieuwe manieren te 
ontwikkelen om dit fundamentele aspect 
van het werk van het Parlement nieuw 
leven in te blazen, zowel wat de 
zichtbaarheid ervan betreft als wat het 
vermogen om kwesties die van belang zijn 
voor Europese burgers aan te kaarten in de 
plenaire zitting betreft, onder meer door 
haar bevoegdheid te versterken om 
getuigen op te roepen en om meer 
onafhankelijke onderzoeken naar de 
kwesties die door burgers worden 
aangekaart;

2. is daarom van mening dat deze rol en 
verantwoordelijkheid het Parlement ertoe 
moeten aanzetten om nieuwe manieren te 
ontwikkelen om dit fundamentele aspect 
van het werk van het Parlement nieuw 
leven in te blazen, zowel wat de 
zichtbaarheid ervan betreft als wat het 
vermogen om kwesties die van belang zijn 
voor Europese burgers aan te kaarten in de 
plenaire zitting betreft, onder meer door 
haar bevoegdheid te versterken om 
getuigen op te roepen en om meer 
onafhankelijke onderzoeken naar de 
kwesties die door burgers worden 
aangekaart; verzoekt de Commissie wat de 
zichtbaarheid van de 
verzoekschriftenprocedure betreft om via 
haar gedecentraliseerde 
informatienetwerken - Europe Direct 
bijvoorbeeld - actiever te communiceren 
over het recht van de burger tot het 
indienen van verzoekschriften;

Or. de

Amendement 56
Margrete Auken, Sandrine Bélier, Gerald Häfner, Keith Taylor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is daarom van mening dat deze rol en 2. is daarom van mening dat deze rol en 



AM\902727NL.doc 33/60 PE489.586v01-00

NL

verantwoordelijkheid het Parlement ertoe 
moeten aanzetten om nieuwe manieren te 
ontwikkelen om dit fundamentele aspect 
van het werk van het Parlement nieuw 
leven in te blazen, zowel wat de 
zichtbaarheid ervan betreft als wat het 
vermogen om kwesties die van belang zijn 
voor Europese burgers aan te kaarten in de 
plenaire zitting betreft, onder meer door 
haar bevoegdheid te versterken om 
getuigen op te roepen en om meer 
onafhankelijke onderzoeken naar de 
kwesties die door burgers worden 
aangekaart;

verantwoordelijkheid het Parlement ertoe 
moeten aanzetten om nieuwe manieren te 
ontwikkelen om dit fundamentele aspect 
van het werk van het Parlement nieuw 
leven in te blazen, zowel wat de 
zichtbaarheid ervan betreft als wat het 
vermogen om kwesties die van belang zijn 
voor Europese burgers aan te kaarten in de 
plenaire zitting betreft, onder meer door 
haar bevoegdheid te versterken om 
getuigen op te roepen en om meer 
onafhankelijke onderzoeken te voeren naar 
de kwesties die door burgers worden 
aangekaart; verzoekt zijn Bureau na te 
gaan hoe dat doel bereikt kan worden, 
bijvoorbeeld door te voorzien in de 
mogelijkheid om ter plaatse hoorzittingen 
te organiseren over belangrijke 
verzoekschriften; 

Or. en

Amendement 57
Rainer Wieland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is daarom van mening dat deze rol en 
verantwoordelijkheid het Parlement ertoe 
moeten aanzetten om nieuwe manieren te 
ontwikkelen om dit fundamentele aspect 
van het werk van het Parlement nieuw 
leven in te blazen, zowel wat de 
zichtbaarheid ervan betreft als wat het 
vermogen om kwesties die van belang zijn 
voor Europese burgers aan te kaarten in de 
plenaire zitting betreft, onder meer door 
haar bevoegdheid te versterken om 
getuigen op te roepen en om meer 
onafhankelijke onderzoeken naar de 
kwesties die door burgers worden 
aangekaart;

2. is daarom van mening dat deze rol en 
verantwoordelijkheid het Parlement ertoe 
moeten aanzetten om nieuwe manieren te 
ontwikkelen om dit fundamentele aspect 
van het werk van het Parlement nieuw 
leven in te blazen, zowel wat de 
zichtbaarheid ervan betreft als wat het 
vermogen om kwesties die van belang zijn 
voor Europese burgers aan te kaarten in de 
plenaire zitting betreft; is verheugd dat het 
Parlement nu krachtigere middelen tot 
zijn beschikking heeft en met het 
instrument van de enquêtecommissies op 
onafhankelijkere wijze de kwesties die 
door burgers worden aangekaart kan 
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onderzoeken;

Or. de

Amendement 58
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. herinnert eraan dat voor de 
organisatie van de in artikel 11 van 
Verordening (EU) nr. 211/2011 inzake het 
burgerinitiatief bedoelde openbare 
hoorzittingen en voor het welslagen van 
dit initiatief, het zaak is om de Commissie 
verzoekschriften hierbij rechtstreeks en 
automatisch te betrekken, daar zij wat het 
rechtstreekse contact met de burger en de 
organisatie van hoorzittingen met burgers 
betreft, een enorme ervaring heeft op 
procedureel gebied en aldus kan 
zorgdragen voor een uniforme procedure 
voor alle gehonoreerde burgerinitiatieven; 
benadrukt tevens dat het onderscheid 
tussen gewone verzoekschriften 
overeenkomstig artikel 227 VWEU en 
burgerinitiatieven duidelijk herkenbaar 
moet zijn, niet alleen voor de burger, 
maar ook als het gaat om vraagstukken 
van interne parlementaire procedures;

Or. de

Amendement 59
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. is ingenomen met de beslissing van het 
Parlement om een meer 
gebruiksvriendelijk en zichtbaar portaal 
voor verzoekschriften op te zetten op zijn 
website, dat de toegang van burgers tot de 
procedure voor het indienen van 
verzoekschriften zal vergemakkelijken, 
hun informatie zal verschaffen en hun in 
staat zal stellen om verzoekschriften in een 
gebruiksvriendelijkere omgeving in te 
dienen; is van mening dat dit portaal tevens 
praktische links moet bevatten naar andere 
beroepsmogelijkheden die op Europees en 
op nationaal of regionaal niveau 
beschikbaar zijn;

3. is ingenomen met de beslissing van het 
Parlement om een meer 
gebruiksvriendelijk en zichtbaar portaal 
voor verzoekschriften op te zetten op zijn 
website, dat – binnen de grenzen van 
artikel 227 van het Verdrag, artikel 202 
van het Reglement van het Parlement en 
artikel 51 van het Handvest van de 
Grondrechten – de toegang van burgers tot 
de procedure voor het indienen van 
verzoekschriften zal vergemakkelijken, 
hun informatie zal verschaffen en hun in 
staat zal stellen om verzoekschriften in een 
gebruiksvriendelijkere omgeving in te 
dienen; is van mening dat dit portaal tevens 
praktische links moet bevatten naar andere 
beroepsmogelijkheden die op Europees en 
op nationaal of regionaal niveau 
beschikbaar zijn;

Or. en

Amendement 60
Jarosław Leszek Wałęsa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is ingenomen met de beslissing van het 
Parlement om een meer 
gebruiksvriendelijk en zichtbaar portaal 
voor verzoekschriften op te zetten op zijn 
website, dat de toegang van burgers tot de 
procedure voor het indienen van 
verzoekschriften zal vergemakkelijken, 
hun informatie zal verschaffen en hun in 
staat zal stellen om verzoekschriften in een 
gebruiksvriendelijkere omgeving in te 
dienen; is van mening dat dit portaal tevens 
praktische links moet bevatten naar andere 
beroepsmogelijkheden die op Europees en 

3. is ingenomen met de beslissing van het 
Parlement om een meer 
gebruiksvriendelijk en zichtbaar portaal 
voor verzoekschriften op te zetten op zijn 
website, dat de toegang van burgers tot de 
procedure voor het indienen van 
verzoekschriften zal vergemakkelijken, 
hun informatie zal verschaffen en hun in 
staat zal stellen om verzoekschriften in een 
gebruiksvriendelijkere omgeving in te 
dienen; is van mening dat dit portaal tevens 
praktische links moet bevatten naar andere 
beroepsmogelijkheden die op Europees en 
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op nationaal of regionaal niveau 
beschikbaar zijn;

op nationaal of regionaal niveau 
beschikbaar zijn alsmede een aantal 
procedurele kaders voor 
overheidsinstanties moet vaststellen naar 
het model van CURIA, het officiële 
portaal van het Europese Hof van 
Justitie;

Or. pl

Amendement 61
Michael Cashman
Victor Boştinaru
namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is ingenomen met de beslissing van het 
Parlement om een meer 
gebruiksvriendelijk en zichtbaar portaal 
voor verzoekschriften op te zetten op zijn 
website, dat de toegang van burgers tot de 
procedure voor het indienen van 
verzoekschriften zal vergemakkelijken, 
hun informatie zal verschaffen en hun in 
staat zal stellen om verzoekschriften in een 
gebruiksvriendelijkere omgeving in te 
dienen; is van mening dat dit portaal tevens 
praktische links moet bevatten naar andere 
beroepsmogelijkheden die op Europees en 
op nationaal of regionaal niveau 
beschikbaar zijn;

3. is ingenomen met de beslissing van het 
Parlement om een meer 
gebruiksvriendelijk en zichtbaar portaal 
voor verzoekschriften op te zetten op zijn 
website, dat de toegang van burgers tot de 
procedure voor het indienen van 
verzoekschriften zal vergemakkelijken, 
hun informatie zal verschaffen en hun in 
staat zal stellen om verzoekschriften in een 
gebruiksvriendelijkere omgeving in te 
dienen; is van mening dat dit portaal tevens 
praktische links moet bevatten naar andere 
beroepsmogelijkheden die op Europees en 
op nationaal of regionaal niveau 
beschikbaar zijn, alsook een omvattend 
overzicht van de bevoegdheden van de 
Commissie verzoekschriften;

Or. en

Amendement 62
Margrete Auken, Sandrine Bélier, Gerald Häfner, Keith Taylor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. is ingenomen met de beslissing van het 
Parlement om een meer 
gebruiksvriendelijk en zichtbaar portaal 
voor verzoekschriften op te zetten op zijn 
website, dat de toegang van burgers tot de 
procedure voor het indienen van 
verzoekschriften zal vergemakkelijken, 
hun informatie zal verschaffen en hun in 
staat zal stellen om verzoekschriften in een 
gebruiksvriendelijkere omgeving in te 
dienen; is van mening dat dit portaal tevens 
praktische links moet bevatten naar andere 
beroepsmogelijkheden die op Europees en 
op nationaal of regionaal niveau 
beschikbaar zijn;

3. is ingenomen met de beslissing van het 
Parlement om een meer 
gebruiksvriendelijk en zichtbaar portaal 
voor verzoekschriften op te zetten op zijn 
website, dat de toegang van burgers tot de 
procedure voor het indienen van 
verzoekschriften zal vergemakkelijken, 
hun informatie zal verschaffen en hun in 
staat zal stellen om verzoekschriften in een 
gebruiksvriendelijkere omgeving in te 
dienen en elektronisch te ondertekenen; is 
van mening dat dit portaal tevens 
praktische links moet bevatten naar andere 
beroepsmogelijkheden die op Europees en 
op nationaal of regionaal niveau 
beschikbaar zijn;

Or. en

Amendement 63
Kinga Göncz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. bevestigt dat het vastberaden is om de 
grondrechten van burgers te blijven 
bevorderen en verdedigen door gebruik te 
maken van zijn politieke invloed op het 
vlak van zaken die ontvankelijk geacht 
worden binnen de commissie, in 
samenwerking met de relevante 
autoriteiten in de lidstaten van de Unie;

4. bevestigt dat het vastberaden is om de 
grondrechten en vrijheden van burgers te 
blijven bevorderen en verdedigen door 
gebruik te maken van zijn politieke invloed 
op het vlak van zaken die ontvankelijk 
geacht worden binnen de commissie, in 
samenwerking met de Commissie en de 
relevante autoriteiten in de lidstaten van de 
Unie;

Or. en

Amendement 64
Victor Boştinaru
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. bevestigt dat het vastberaden is om de 
grondrechten van burgers te blijven 
bevorderen en verdedigen door gebruik te 
maken van zijn politieke invloed op het 
vlak van zaken die ontvankelijk geacht 
worden binnen de commissie, in 
samenwerking met de relevante 
autoriteiten in de lidstaten van de Unie;

4. bevestigt dat het vastberaden is om de 
grondrechten van burgers te blijven 
bevorderen en verdedigen door gebruik te 
maken van zijn politieke invloed op het 
vlak van zaken die ontvankelijk geacht 
worden binnen de commissie, in versterkte 
samenwerking met de relevante 
autoriteiten in de lidstaten van de Unie en 
met de Europese Commissie;

Or. fr

Amendement 65
Rainer Wieland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – letter a (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

a) verzoekt de Commissie verzoekschriften 
om de gevolgen van de uitspraken van het 
Hof van Justitie van de Europese Unie ten 
aanzien van de betrouwbaarheid van 
verzoekschriften te analyseren en goed te 
bekijken welke concrete hinderpalen de 
EU-burgers ondervinden als zij in het 
kader van rechtszaken voor een nationale 
rechtbank middels een verzoek aan het 
Europees Hof van Justitie tot een 
prejudiciële beslissing pogen een 
betrouwbare uitlegging te verkrijgen van 
cruciale onderdelen van het Europese 
recht;

Or. de
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Amendement 66
Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. vindt het belangrijk om de 
samenwerking met de parlementen en 
regeringen van de lidstaten te versterken en 
er tegelijkertijd voor te zorgen dat zulke 
samenwerking wederzijds is en om, in 
voorkomend geval, de autoriteiten in de 
lidstaten ertoe aan te sporen om de EU-
wetgeving in alle transparantie om te zetten 
en toe te passen;

5. vindt het belangrijk om de op 
wederkerigheid gebaseerde samenwerking 
met de parlementen en regeringen van de 
lidstaten te versterken en om, in 
voorkomend geval, de autoriteiten in de 
lidstaten ertoe aan te sporen om de EU-
wetgeving in alle transparantie om te zetten 
en toe te passen;

Or. en

Amendement 67
Nikolaos Salavrakos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. wijst op het belang van 
samenwerking tussen de Commissie en 
lidstaten maar betreurt het feit dat een 
aantal lidstaten de toepassing van de 
Europese milieuwetgeving proberen uit te 
stellen;

Or. el

Amendement 68
Mariya Nedelcheva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. is van mening dat de lidstaten de 
verzoekschriftenprocedure niet mogen 
misbruiken voor politieke doeleinden 
maar dat deze procedure juist objectief 
moet zijn en de positie van het Europees 
Parlement moet weergeven;

Or. bg

Amendement 69
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is ingenomen met de constructieve 
samenwerking tussen de Commissie 
verzoekschriften en de diensten van de 
Europese Commissie, maar dringt er bij de 
Commissie op aan om ervoor te zorgen 
dat de integriteit van de 
verzoekschriftenprocedure geëerbiedigd 
wordt en niet verward wordt met de eigen 
klachtenprocedure van de Commissie;

6. is ingenomen met de constructieve 
samenwerking tussen de Commissie 
verzoekschriften en de diensten van de 
Europese Ombudsman en wijst er 
nogmaals op dat het vastberaden is om de 
Ombudsman bij te staan bij het vaststellen 
van wanbeheer door en jegens de 
instellingen van de EU;

Or. en

Amendement 70
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. is van mening dat met 
nauwkeurigere, op schrift gestelde 
procedurele voorschriften inzake de 
interne voorbereiding in de commissie, de 
verwezenlijking en vooral ook de 
beoordeling ten gronde van 
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delegatiereizen, de werkzaamheden van de 
Commissie verzoekschriften aanzienlijk 
doeltreffender en coherenter kunnen 
worden gemaakt;

Or. de

Amendement 71
Carlos José Iturgaiz Angulo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat de correcte 
tenuitvoerlegging van de Kaderrichtlijn 
afval in alle lidstaten, tot op het 
gemeentelijke niveau, van het allerhoogste 
belang is; dringt er in het bijzonder bij die 
lidstaten waarin er problemen bestaan ten 
aanzien van de afvalverwerking op aan om 
vastberaden en snel op te treden;

9. is van mening dat de correcte 
tenuitvoerlegging van de Kaderrichtlijn 
afval in alle lidstaten van het allerhoogste 
belang is; dringt er dan ook in het 
bijzonder bij die lidstaten waarin er 
problemen bestaan ten aanzien van de 
afvalverwerking op aan om vastberaden en 
snel op te treden;

Or. es

Amendement 72
Michael Cashman
Victor Boştinaru
namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. herhaalt voor de zoveelste maal zijn 
oproep aan het adres van de lidstaten om 
hun verplichtingen uit hoofde van 
Richtlijn 2004/38/EG inzake vrij verkeer 
na te komen met betrekking tot het recht 
van vrij verkeer en verblijf op het 
grondgebied van de EU voor de burgers 
van de Unie en hun familieleden; 
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herinnert de lidstaten aan hun 
verplichting om de binnenkomst en het 
verblijf te vergemakkelijken zonder 
daarbij bepaalde burgers, zoals paren van 
hetzelfde geslacht en hun kinderen, Roma 
en andere minderheden, te discrimineren;

Or. en

Amendement 73
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. onderschrijft de onderliggende 
doelstelling van de Ley de Costas volledig, 
met name dat het milieu aan de Spaanse 
kust beschermd moet worden tegen 
overontwikkeling om het in stand te 
houden voor de fauna en flora en voor 
toekomstige generaties;

Schrappen

Or. en

Amendement 74
Angelika Werthmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. onderschrijft de onderliggende 
doelstelling van de Ley de Costas volledig, 
met name dat het milieu aan de Spaanse 
kust beschermd moet worden tegen 
overontwikkeling om het in stand te 
houden voor de fauna en flora en voor 
toekomstige generaties;

10. onderschrijft de onderliggende 
doelstelling van de Ley de Costas volledig, 
met name dat het milieu aan de Spaanse 
kust beschermd moet worden tegen 
overontwikkeling en tegen agressie en 
speculatie op het gebied van milieu, en dat 
de hele kust van de Middellandse Zee 
beschermd moet worden tegen de druk op 
het milieu, die de ecosystemen aan de kust 
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in gevaar brengt, om ze in stand te houden 
voor de fauna en flora en voor toekomstige 
generaties;

Or. en

Amendement 75
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. merkt echter bezorgd op dat de kwestie 
van de Spaanse Ley de Costas een groot
probleem blijft voor Europese burgers, en 
voor Spaanse burgers in het bijzonder, en 
dat er tot nu toe geen bevredigende 
oplossing werd geboden om ervoor te 
zorgen dat

Schrappen

Or. en

Amendement 76
Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. merkt echter bezorgd op dat de kwestie 
van de Spaanse Ley de Costas een groot 
probleem blijft voor Europese burgers, en 
voor Spaanse burgers in het bijzonder, en 
dat er tot nu toe geen bevredigende 
oplossing werd geboden om ervoor te 
zorgen dat

Schrappen

Or. fr
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Amendement 77
Carlos José Iturgaiz Angulo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. merkt echter bezorgd op dat de kwestie 
van de Spaanse Ley de Costas een groot
probleem blijft voor Europese burgers, en 
voor Spaanse burgers in het bijzonder, en 
dat er tot nu toe geen bevredigende 
oplossing werd geboden om ervoor te 
zorgen dat vastgoedeigenaren die onder 
de Ley de Costas vallen in alle veiligheid 
erop vertrouwen kunnen dat zij wettig 
eigenaar zijn van de panden die zij met de 
juiste juridische middelen verkregen
hebben;

11. merkt echter bezorgd op dat de kwestie 
van de Spaanse Ley de Costas een 
probleem blijft voor Europese burgers, en 
voor Spaanse burgers in het bijzonder;

Or. es

Amendement 78
Angelika Werthmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. merkt echter bezorgd op dat de kwestie 
van de Spaanse Ley de Costas een groot 
probleem blijft voor Europese burgers, en 
voor Spaanse burgers in het bijzonder, en 
dat er tot nu toe geen bevredigende 
oplossing werd geboden om ervoor te 
zorgen dat vastgoedeigenaren die onder de 
Ley de Costas vallen in alle veiligheid erop 
vertrouwen kunnen dat zij wettig eigenaar 
zijn van de panden die zij met de juiste 
juridische middelen verkregen hebben;

11. merkt echter met grote bezorgdheid op 
dat de kwestie van de Spaanse Ley de 
Costas een groot probleem blijft voor 
Europese burgers, en voor Spaanse burgers 
in het bijzonder, en dat er tot nu toe geen 
bevredigende oplossing werd geboden om 
ervoor te zorgen dat vastgoedeigenaren die 
onder de Ley de Costas vallen in alle 
veiligheid erop vertrouwen kunnen dat zij 
wettig eigenaar zijn van de panden die zij 
met de juiste juridische middelen verkregen 
hebben;

Or. de
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Amendement 79
Willy Meyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. benadrukt dat er voor de 
bescherming van de kust weliswaar 
doeltreffende regelgeving nodig is, maar 
dat de Ley de Costas niet de beoogde 
doelstellingen dient doordat deze ten koste 
gaat van het historisch erfgoed en de 
plaatselijke bevolking en afbreuk doet aan 
de inwoners van de kleine kustdorpjes die 
door de eeuwen heen altijd op duurzame 
wijze met de zee en haar ecosystemen 
hebben samengeleefd.

Or. es

Amendement 80
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. blijft de inspanningen van indieners 
steunen om druk uit te oefenen op de 
Spaanse regering en de plaatselijke 
autoriteiten om de problemen rond de Ley 
de Costas en de toepassing ervan op te 
lossen; onderschrijft daarom de beslissing 
van de Commissie verzoekschriften om 
een werkgroep op te richten op politiek 
niveau om deze kwestie te bestuderen;

Schrappen

Or. en
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Amendement 81
Carlos José Iturgaiz Angulo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. blijft de inspanningen van indieners 
steunen om druk uit te oefenen op de 
Spaanse regering en de plaatselijke 
autoriteiten om de problemen rond de Ley 
de Costas en de toepassing ervan op te 
lossen; onderschrijft daarom de beslissing 
van de Commissie verzoekschriften om een 
werkgroep op te richten op politiek niveau
om deze kwestie te bestuderen;

12. steunt de inspanningen van indieners 
om de problemen rond de Ley de Costas en 
de toepassing ervan op te lossen; 
onderschrijft daarom de beslissing van de 
Commissie verzoekschriften om een 
werkgroep op te richten om deze kwestie 
grondiger te bestuderen;

Or. es

Amendement 82
Angelika Werthmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. blijft de inspanningen van indieners 
steunen om druk uit te oefenen op de 
Spaanse regering en de plaatselijke 
autoriteiten om de problemen rond de Ley 
de Costas en de toepassing ervan op te 
lossen; onderschrijft daarom de beslissing 
van de Commissie verzoekschriften om een 
werkgroep op te richten op politiek niveau 
om deze kwestie te bestuderen;

12. blijft de inspanningen van indieners 
steunen om druk uit te oefenen op de 
Spaanse regering en om aan te dringen op 
samenwerking met het ministerie van 
Milieu en Landbouw, met het ministerie 
van Justitie, en met de plaatselijke 
autoriteiten om de problemen rond de Ley 
de Costas en de toepassing ervan op te 
lossen en om in te stemmen met het 
zoeken naar een consensus met de 
onroerendgoedeigenaren in kustgebieden; 
onderschrijft daarom de beslissing van de 
Commissie verzoekschriften om een 
werkgroep op te richten op politiek niveau 
om deze kwestie te bestuderen;

Or. en



AM\902727NL.doc 47/60 PE489.586v01-00

NL

Amendement 83
Michael Cashman

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. blijft de inspanningen van indieners 
steunen om druk uit te oefenen op de 
Spaanse regering en de plaatselijke 
autoriteiten om de problemen rond de Ley 
de Costas en de toepassing ervan op te 
lossen; onderschrijft daarom de beslissing 
van de Commissie verzoekschriften om een 
werkgroep op te richten op politiek niveau 
om deze kwestie te bestuderen;

12. blijft de inspanningen van indieners 
steunen om druk uit te oefenen op de 
Spaanse regering en de plaatselijke 
autoriteiten om de problemen rond de Ley 
de Costas en de toepassing ervan met 
terugwerkende kracht op te lossen; 
onderschrijft daarom de beslissing van de 
Commissie verzoekschriften om een 
werkgroep op te richten op politiek niveau 
om deze kwestie te bestuderen;

Or. en

Amendement 84
Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. blijft de inspanningen van indieners 
steunen om druk uit te oefenen op de 
Spaanse regering en de plaatselijke 
autoriteiten om de problemen rond de Ley 
de Costas en de toepassing ervan op te 
lossen; onderschrijft daarom de beslissing 
van de Commissie verzoekschriften om een 
werkgroep op te richten op politiek niveau 
om deze kwestie te bestuderen;

12. blijft de inspanningen van indieners 
steunen om de problemen rond de 
toepassing van de Ley de Costas op te 
lossen; onderschrijft daarom de beslissing 
van de Commissie verzoekschriften om een 
werkgroep op te richten op politiek niveau 
om deze kwestie te bestuderen;

Or. fr
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Amendement 85
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. wijst er nogmaals op dat het van 
mening is dat het gezien de huidige 
economische omstandigheden in ieders 
belang is om de rechtsonzekerheid rond 
eigendommen die mogelijk onder de Ley 
de Costas vallen weg te werken;

Schrappen

Or. en

Amendement 86
Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. wijst er nogmaals op dat het van 
mening is dat het gezien de huidige 
economische omstandigheden in ieders 
belang is om de rechtsonzekerheid rond 
eigendommen die mogelijk onder de Ley 
de Costas vallen weg te werken;

Schrappen

Or. fr

Amendement 87
Carlos José Iturgaiz Angulo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. wijst er nogmaals op dat het van 
mening is dat het gezien de huidige 

13. is van mening dat het gezien de huidige 
economische omstandigheden in ieders 
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economische omstandigheden in ieders 
belang is om de rechtsonzekerheid rond 
eigendommen die mogelijk onder de Ley 
de Costas vallen weg te werken;

belang is om de rechtsonzekerheid rond 
eigendommen die mogelijk onder de Ley 
de Costas vallen weg te werken;

Or. es

Amendement 88
Angelika Werthmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. wijst er nogmaals op dat het van 
mening is dat het gezien de huidige 
economische omstandigheden in ieders 
belang is om de rechtsonzekerheid rond 
eigendommen die mogelijk onder de Ley 
de Costas vallen weg te werken;

13. wijst er nogmaals op dat het van 
mening is dat het gezien de huidige 
economische omstandigheden in ieders 
allergrootste belang is om de 
rechtsonzekerheid rond eigendommen die 
mogelijk onder de Ley de Costas vallen 
weg te werken;

Or. de

Amendement 89
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. verzoekt de Spaanse autoriteiten 
om, gezien het feit dat het recht op 
eigendom geen onderwerp is dat onder de 
activiteiten van de Europese Unie valt en 
onderworpen is aan het in de Verdragen 
vastgelegde subsidiariteitsbeginsel, 
dusdanige maatregelen te treffen dat de 
rechten van vastgoedeigenaren niet met 
voeten getreden worden;
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Or. es

Amendement 90
Carlos José Iturgaiz Angulo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt er bij de Spaanse regering op 
aan om de Ley de Costas te herzien opdat 
diegenen die te goeder trouw 
eigendommen hebben verworven binnen 
de jurisdictie van de Ley de Costas een 
eigendomstitel te garanderen; verzoekt in 
het bijzonder om een hervorming van de 
Ley de Costas waarin het recht op een 
eerlijk proces, op beroep, op een gepaste 
schadevergoeding en op informatie 
verzekerd worden en waarbij burgers 
beschermd worden tegen discriminerende 
maatregelen en maatregelen met 
terugwerkende kracht;

14. is ingenomen met de aankondiging 
van de Spaanse regering de Ley de Costas 
te zullen herzien teneinde de 
doelstellingen van bescherming van de 
kust en economische groei met elkaar te 
verzoenen en rechthebbenden een grotere 
rechtszekerheid te bieden;

Or. es

Amendement 91
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt er bij de Spaanse regering op 
aan om de Ley de Costas te herzien opdat
diegenen die te goeder trouw 
eigendommen hebben verworven binnen 
de jurisdictie van de Ley de Costas een 
eigendomstitel te garanderen; verzoekt in 
het bijzonder om een hervorming van de 
Ley de Costas waarin het recht op een 
eerlijk proces, op beroep, op een gepaste 

14. steunt de onderliggende doelstelling 
van de Ley de Costas om het milieu aan 
de kust in stand te houden voor 
toekomstige generaties en is tegelijkertijd 
ingenomen met de maatregelen die de 
nieuwe Spaanse regering heeft gepland om 
de Ley de Costas te herzien om diegenen 
die te goeder trouw eigendommen hebben 
verworven binnen de jurisdictie van de Ley 
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schadevergoeding en op informatie
verzekerd worden en waarbij burgers 
beschermd worden tegen discriminerende 
maatregelen en maatregelen met 
terugwerkende kracht;

de Costas een eigendomstitel te 
garanderen; verzoekt in het bijzonder om 
een hervorming van de Ley de Costas 
waarin afdoende en evenredige 
verhaalmogelijkheden verzekerd worden, 
met name ten aanzien van discriminerende 
maatregelen en maatregelen met 
terugwerkende kracht; onderschrijft het 
feit dat de indieners actie ondernemen om 
de problemen rond de Ley de Costas en de 
toepassing ervan op te lossen;

Or. en

Amendement 92
Willy Meyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt er bij de Spaanse regering op aan 
om de Ley de Costas te herzien opdat 
diegenen die te goeder trouw 
eigendommen hebben verworven binnen 
de jurisdictie van de Ley de Costas een 
eigendomstitel te garanderen; verzoekt in 
het bijzonder om een hervorming van de 
Ley de Costas waarin het recht op een 
eerlijk proces, op beroep, op een gepaste 
schadevergoeding en op informatie 
verzekerd worden en waarbij burgers 
beschermd worden tegen discriminerende 
maatregelen en maatregelen met 
terugwerkende kracht;

14. dringt er bij de Spaanse regering op aan 
om de Ley de Costas te herzien opdat 
diegenen die te goeder trouw 
eigendommen hebben verworven binnen 
de jurisdictie van de Ley de Costas een 
eigendomstitel te garanderen; verzoekt in 
het bijzonder om een hervorming van de 
Ley de Costas waarin het recht op een 
eerlijk proces, op beroep, op een gepaste 
schadevergoeding en op informatie 
verzekerd worden en waarbij burgers 
beschermd worden tegen discriminerende, 
arbitraire en asymmetrische maatregelen 
en maatregelen met terugwerkende kracht;

Or. es

Amendement 93
Angelika Werthmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14
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Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt er bij de Spaanse regering op aan 
om de Ley de Costas te herzien opdat 
diegenen die te goeder trouw 
eigendommen hebben verworven binnen 
de jurisdictie van de Ley de Costas een 
eigendomstitel te garanderen; verzoekt in 
het bijzonder om een hervorming van de 
Ley de Costas waarin het recht op een 
eerlijk proces, op beroep, op een gepaste 
schadevergoeding en op informatie 
verzekerd worden en waarbij burgers 
beschermd worden tegen discriminerende 
maatregelen en maatregelen met 
terugwerkende kracht;

14. dringt er bij de Spaanse regering op aan 
om de Ley de Costas te herzien opdat 
diegenen die te goeder trouw 
eigendommen hebben verworven binnen 
de jurisdictie van de Ley de Costas een 
eigendomstitel te garanderen; verzoekt in 
het bijzonder om een hervorming van de 
Ley de Costas waarin het recht op een 
eerlijk proces, op beroep, op een gepaste 
schadevergoeding (waar nodig) en op 
uitgebreidere en volledigere informatie 
verzekerd worden en waarbij burgers 
beschermd worden tegen discriminerende 
maatregelen en maatregelen met 
terugwerkende kracht;

Or. de

Amendement 94
Michael Cashman
Victor Boştinaru
namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt er bij de Spaanse regering op aan 
om de Ley de Costas te herzien opdat
diegenen die te goeder trouw 
eigendommen hebben verworven binnen 
de jurisdictie van de Ley de Costas een 
eigendomstitel te garanderen; verzoekt in 
het bijzonder om een hervorming van de 
Ley de Costas waarin het recht op een 
eerlijk proces, op beroep, op een gepaste
schadevergoeding en op informatie 
verzekerd worden en waarbij burgers 
beschermd worden tegen discriminerende 
maatregelen en maatregelen met 
terugwerkende kracht;

14. dringt er bij de Spaanse regering op aan 
om de Ley de Costas te herzien om
diegenen die te goeder trouw 
eigendommen hebben verworven binnen 
de jurisdictie van de Ley de Costas een 
eigendomstitel te garanderen; verzoekt in 
het bijzonder om een hervorming van de 
Ley de Costas waarin het recht op een 
eerlijk proces, op beroep, op een voldoende 
hoge schadevergoeding en op betrouwbare
informatie verzekerd worden en waarbij 
burgers beschermd worden tegen 
discriminerende maatregelen en 
maatregelen met terugwerkende kracht;
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Or. en

Amendement 95
Margrete Auken, Gerald Häfner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt er bij de Spaanse regering op 
aan om de Ley de Costas te herzien opdat 
diegenen die te goeder trouw 
eigendommen hebben verworven binnen 
de jurisdictie van de Ley de Costas een 
eigendomstitel te garanderen; verzoekt in 
het bijzonder om een hervorming van de 
Ley de Costas waarin het recht op een 
eerlijk proces, op beroep, op een gepaste 
schadevergoeding en op informatie 
verzekerd worden en waarbij burgers 
beschermd worden tegen discriminerende 
maatregelen en maatregelen met 
terugwerkende kracht;

14. herinnert eraan dat het Parlement 
heeft verklaard dat de Ley de Costas 
particuliere onroerendgoedeigenaren 
onevenredig zwaar getroffen heeft en 
tegelijkertijd degenen die werkelijk 
schuldig zijn aan de vernietiging van 
kustgebieden – doordat ze in veel gevallen 
verantwoordelijk waren voor 
ongebreidelde bebouwing langs de kusten, 
onder andere in de vorm van 
vakantieoorden, en er zeker van op de 
hoogte waren dat ze steevast in strijd met 
de wet in kwestie handelden, onvoldoende 
geraakt heeft; dringt er bij de Spaanse 
regering op aan om het recht op een 
eerlijk proces, op beroep, op een gepaste 
schadevergoeding en op informatie te 
verzekeren en burgers te beschermen tegen 
discriminerende maatregelen;

Or. en

Amendement 96
Rainer Wieland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt er bij de Spaanse regering op aan 
om de Ley de Costas te herzien opdat 
diegenen die te goeder trouw 
eigendommen hebben verworven binnen 

14. dringt er bij de Spaanse regering op aan 
om de Ley de Costas te herzien opdat 
diegenen die te goeder trouw 
eigendommen hebben verworven binnen 
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de jurisdictie van de Ley de Costas een 
eigendomstitel te garanderen; verzoekt in 
het bijzonder om een hervorming van de 
Ley de Costas waarin het recht op een 
eerlijk proces, op beroep, op een gepaste 
schadevergoeding en op informatie 
verzekerd worden en waarbij burgers 
beschermd worden tegen discriminerende 
maatregelen en maatregelen met 
terugwerkende kracht;

de jurisdictie van de Ley de Costas een 
eigendomstitel te garanderen; verzoekt in 
het bijzonder om een hervorming van de 
Ley de Costas waarin het recht op een 
eerlijk proces - inclusief voorlopige 
maatregelen - op beroep, op toegang tot de 
prejudiciële procedure voor het Europees 
Hof van Justitie, op een gepaste 
schadevergoeding en op informatie 
verzekerd worden en waarbij burgers 
beschermd worden tegen discriminerende 
maatregelen en maatregelen met 
terugwerkende kracht;

Or. de

Amendement 97
Angelika Werthmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. verzoekt de Spaanse regering om 
volledige transparantie te garanderen bij 
de ontwikkeling van de Ley de Costas, 
opdat de betrokken burgers zich een beeld 
kunnen vormen van de procedures en 
deze zo beter begrijpen;

Or. de

Amendement 98
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. verzoekt de Commissie voorts om 
de tenuitvoerlegging en handhaving van 
de Habitat- en de Vogelrichtlijn door de 
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lidstaten te verzekeren en om ervoor te 
zorgen dat Richtlijn 2004/38/EG 
betreffende het recht van vrij verkeer en 
verblijf op het grondgebied van de 
lidstaten voor de burgers van de Unie en 
hun familieleden beter omgezet en 
toegepast wordt; 

Or. en

Amendement 99
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. wijst op het grote aantal 
verzoekschriften dat door individuele 
indieners bij de Commissie 
verzoekschriften is ingediend over het 
Duitse jeugd- en gezinsbeleid, en met 
name over de Duitse sociale diensten en 
kinderbescherming, en benadrukt de 
bereidheid van de Commissie 
verzoekschriften om binnen haar 
bevoegdheden en die van de Europese 
Unie een constructieve bijdrage te leveren 
aan de opheldering van klachten door 
indieners en autoriteiten; benadrukt 
evenwel dat elke inmenging in de 
autonome interne overheidsprocedures 
van de lidstaten uit den boze is;

Or. de

Amendement 100
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16
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Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat het noodzakelijk is om 
de lacunes in de wetgeving weg te werken 
die burgers verhinderen hun rechten op 
de interne markt volledig te genieten;

Schrappen

Or. en

Amendement 101
Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat het noodzakelijk is om 
de lacunes in de wetgeving weg te werken 
die burgers verhinderen hun rechten op de 
interne markt volledig te genieten;

16. benadrukt dat het noodzakelijk is om 
de lacunes in de wetgeving weg te werken 
die burgers verhinderen hun rechten op de 
interne markt volledig te genieten en om de 
gebrekkige tenuitvoerlegging van die 
wetgeving te remediëren;

Or. en

Amendement 102
Cristian Dan Preda, Peter Jahr

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. wijst nogmaals op zijn voornemen dat 
het Parlement alle ingediende 
verzoekschriften van burgers 
beantwoordt, voor zover zij geen 
beledigende taal bevatten of niet relevant 
zijn;

Schrappen

Or. en
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Amendement 103
Victor Boştinaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. wijst nogmaals op zijn voornemen dat 
het Parlement alle ingediende 
verzoekschriften van burgers
beantwoordt, voor zover zij geen 
beledigende taal bevatten of niet relevant 
zijn;

Schrappen

Or. fr

Amendement 104
Rainer Wieland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 – letter a (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

a) is vastbesloten om de 
verzoekschriftenprocedure doeltreffender, 
transparanter en onpartijdig te maken, 
rekening houdend met het recht op 
deelname van de leden van de Commissie 
verzoekschriften, opdat alle fases van de 
procedure voor de behandeling van 
verzoekschriften de rechterlijk toets 
kunnen doorstaan;

Or. de

Amendement 105
Rainer Wieland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 – letter b (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

b) benadrukt tevens dat het van groot 
belang is dat de behandeling van 
verzoekschriften ook bij het begin van een 
nieuwe legislatuur, met alle daarmee 
samenhangende personele wijzigingen, 
ononderbroken doorloopt;

Or. de

Amendement 106
Rainer Wieland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 – letter c (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

c) beschouwt de deelname van leden van 
het Parlement aan onderzoeksmissies niet 
alleen als een recht op parlementaire 
participatie, maar tevens als een 
verplichting jegens de indieners van de 
verzoekschriften;

Or. de

Amendement 107
Rainer Wieland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 – letter d (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

d) pleit, met het oog op de verbetering van 
de werkzaamheden van de commissie, 
voor instelling van een toezichtsprocedure 
voor onderzoeksmissies, waarmee 
enerzijds het recht van elk missielid om de 
feiten overeenkomstig eigen inzichten 
weer te geven kan worden gegarandeerd 
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en anderzijds alle leden van de commissie 
gegarandeerd de gelegenheid krijgen om 
deel te nemen aan de besluitvorming over 
de door de commissie in de zaak te 
trekken conclusies;

Or. de

Amendement 108
Rainer Wieland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 – letter e (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

e) benadrukt dat Commissie 
verzoekschriften naast de overige organen 
en instellingen als de 
onderzoekscommissie, het burgerinitiatief 
en de Europese Ombudsman, een 
autonome, vastomlijnde rol heeft als 
beroepsinstantie voor alle burgers;

Or. de

Amendement 109
Rainer Wieland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 – letter f (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

f) verzoekt de Conferentie van voorzitters 
om na te gaan in hoeverre een wijziging 
van het Reglement volgens haar kan 
bijdragen aan de vervulling van de 
formele vereisten van de 
verzoekschriftenprocedure;

Or. de
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Amendement 110
Nikolaos Salavrakos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. wijst op de noodzaak een 
transparante procedure voor de 
behandeling van verzoekschriften te 
waarborgen door op intern vlak 
parlementsleden met behulp van de 
applicatie "e-Petition" rechtstreekse 
toegang te bieden tot het 
verzoekschriftenarchief en op extern vlak 
het webportaal voor burgers die een 
verzoekschrift willen indienen, te 
verbeteren;

Or. el


